
• megfertőződik a 
koronavírussal?

• súlyosan megbetegszik a 
koronavírus miatt?

Személyes 
szint

• ismeretségi köréből valaki  
megfertőződik?

• Ismeretségi köréből valaki 
súlyosan megbetegszik?

Társas 
szint

• az orvosoknak és a kórházaknak 
nem lesznek megfelelő eszközeik 
a koronavírus-járvány 
kezelésére?

Társadalmi 
szint

Elméleti háttér

A járványok, pandémiák – így a koronavírus-

járvány (Roy et al. 2020, Khosravi 2020) – idején megjelenő

félelem és aggódás („koronafóbia” [Asmundson-Taylor

2020]) mint a társadalmi kockázatok fokmérője:

• Egyéni szint: óvintézkedések betartása,

járványnak való kitettség (Taylor 2019)

• Közösségi szint: xenofóbia felerősödése, pánik

reakciók (pl. pánikvásárlás) (Lin 2020, Mertens et al.

2020)
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Diagramcím

1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Módszertan

• Egyetemisták körében online survey 2020

májusában:

COVID-19 International Student Well-being

Study (University of Antwerp, Belgium)

• Magyarországi résztvevő egyetemek:

Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni

Egyetem, Miskolci Egyetem, Szegedi

Tudományegyetem

• Magyar minta elemszáma: 3353 fő

• Vizsgált függő változók: Mennyire

aggódik amiatt, hogy… (0-10[egyáltalán

nem aggódom-nagyon aggódom])

Eredmények:

1) Aggódás mértéke a mintában:

egyetemisták leginkább a szeretteik miatt

és az egészségügy felkészül(etlen)tsége

miatt aggódnak

Aggódás a koronavírus-járvány idején: Meghatározó tényezők és hatások egyetemisták körében
Vincze Anikó

SZTE, Szociológia Tanszék
BCE, Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskola

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

Kutatási kérdés

Mely tényezők játszanak szerepet a koronavírussal

kapcsolatos aggodalmak mértékében?
2) Kik aggódnak leginkább?







Kompetencia 
alapuló 

felkészítés 
lehetőségei

Tájékoztató 
és 

szimulációs 
rendszerek  
elemzése

Külső 
környezeti 

hatások 
vizsgálata

Biztonságos 
üzemeltetés 
előfeltétele

Lakosság-
tájékoztatás, 

felkészítés 
módszertana

Üzemi 
oktatások 

rendje

Gyakorlatok 
megvalósítás

ának 
lehetőségei

Pandémia idején a munkavállalók jelenléti

tájékoztatása, képzése, valamint a védelmi

gyakorlatok nem hajthatók végre, ellenben a

védelmi intézkedések csak akkor hatékonyak, ha

az érintettek megfelelő kompetencia alapú

képzésben részesülnek és a gyakorlatok megfelelő

körülmények között kerülnek levezetésre.

Közismert, hogy a nulla kockázati szint nem

létezik, ezért a károk minimalizálása érdekében a

veszélyes üzemek környezetében élő lakosságnak,

valamint az érintett közigazgatási szerveknek is fel

kell készülnie a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

balesetek kezelésére.

Vizsgált szektorok:

• Gyakorlatok megvalósításának

lehetőségei,

• az üzemi oktatások rendje,

• a lakossági tájékoztatás és felkészítés

módszertana, hatékonysága és a

• kompetencia alapuló felkészítés

lehetőségei.

Elemzési tartomány:

• A már meglévő tájékoztató és

szimulációs rendszerek információ

szolgáltatását, integrált módon való

kezelés lehetőségét, kiemelt

figyelemmel a veszélyes üzemekre és

a kritikus infrastruktúra védelmére.

Az online kérdőíves lakossági

közvéleménykutatás eredményeként

megállapításra került, hogy a válaszadó

(729 fő) lakosság 80,4%-ban szeretné, ha

lennének fejlesztések, széleskörű

tájékoztató elérési lehetőségek egészségük

megóvása érdekében.

Bebizonyosodott mind az üzemi, mind a

környezet felkészítését újra kell gondolni,

szükséges olyan online felületek

létrehozása, amelyek segítségével

áthidalhatóak a személyes jelenlétet

nélkülözni kívánt, fenntartáshoz szükséges

gyakorlatok, oktatások megtartása.

Veszélyes üzemek biztonságos üzemeltetése 
kontra pandémia

Bene Viktória
NKE Katonai Műszaki Doktori iskola

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

Munkahelyi tapasztalat, képzés és a munkahelyi baleset közötti összefüggés 

Forrás: Bruno Fabiano, Hans Pasman: Trends, Problems and Outlook in Process Industry
Risk Assessment and Aspects of Personal and Process Safety Management, 2010. 

Lakosságtájékoztatás aktuális helyzete Magyarországon 
Forrás: Saját kutatás



Anyag és módszer

1. Munkamotivációk kérdőív (Gagné és mtsai.,

2015; Matuszka és mtsai., 2018

2. Sportkörnyezet és Edző-sportoló kapcsolat

Sportkörnyezet kérdőív (SCQ-H), (SCQ – Deci,

2001; Hagger és mtsai, 2003) hat itemes rövidített

verziójú magyar adaptációja. Általunk adaptált és

magyar viszonylatban még nem használt Edző-

Sportoló Kapcsolat Kérdőív (CART-Q) (Jowett, S., &

Ntoumanis, N. 2004)

Online survey

LabdarúgóAkadémiák/élsportolók körében

Hipotézisek

1. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, akik erős

autonóm szabályozással és/vagy intrinzik motivá-

cióval rendelkeznek, könnyebben alkalmazkod-

nak a megváltozott környezethez.

2. Feltételezzük, hogy az edzők számára kiemelt

feladatként jelenik meg munkájukban a

pandémiás helyzetben fenntartani és fejleszteni

sportolóik autonóm motivációját, valamint az

edző-sportoló kapcsolaton keresztül segíteni a

változáshoz történő alkalmazkodásukat.

A Covid-19 járvány hatása hazai labdarúgók motivációjára, valamint 
a megküzdést támogató edzői viselkedésre

Lenhart Krisztina, Tóth László
Testnevelési Egyetem

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

A kutatás célja, kérdések

1. A megváltozott környezeti hatások milyen

mértékben és milyen irányban változtatják meg a

sportolók edzőik iránti attitűdjét, sportolási

motivációját, és érzelmi állapotát?

2. Milyen személyiségdimenziók bizonyulnak

protektív faktornak a sportolóknál, van-e

összefüggés a megküzdési mechanizmusok és az

autonóm szabályozású viselkedés között?

3. Milyen új pedagógiai módszerek és viselkedés

szükséges az edzők részéről, hogy fenntartsák a

sportolóik motivációját?

Elméleti háttér

 Az autonóm szabályozású motivációt kutató

vizsgálatok - Öndeterminációs (SDT) elmélet

(Deci & Ryan, 2000)

 A munkamotivációs kutatások, munkamotiváció

skála (Gagné és mtsai., 2015) öt munkahelyi

motivációs profil. 1) belsőleg motiváltak, 2) kie-

gyensúlyozottak, 3) rendkívül motiváltak, 4) alul-

motiváltak és 5) külsőleg motiváltak

 Edző-sportoló kapcsolatot vizsgáló kutatások

Jowett, S. (2009).

Várható eredmények

 Sportolók autonóm 

motivációja protektív

faktorként értelmezhető a 

pandémiás időszakban

 Edzői motiválási technikák 

újraértelmezése

 Edzők pedagógiai 

szemléletének változásai

 Edző-sportoló pozitív 

kapcsolatának erősítése

.



2. KATEGÓRIA – INFRASTRUKTÚRA 1. (ALAP) KATEGÓRIA: ÉRTÉKAJÁNLAT

Platform használata:

-Felhasználói oldalról: belföldi és külföldi turizmus

-Szolgáltatói oldalról: város- és községvezetők 

3. KATEGÓRIA – VEVŐK

A járványhelyzet okozta turisztikai kihívások ellensúlyozását 
célzó koncepció térkép a Business Model Canvas alapján

Molnár-Csomós Ilona
Budapesti Corvinus Egyetem

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

4. (ALAP) KATEGÓRIA – PÉNZÜGYEK

KÖLTSÉGSTRUKTÚRA:

-Platform karbantartása, 

adatszolgáltatás

-Fejlesztési hitelek 

(pénzügyi támogatások 

hiányában)

BEVÉTELEK:

-Egységes rendszerhasználati 

díj (karbantartás, 

adatszolgáltatás fedezésére)

-Pénzügyi támogatások 

(fejlesztésre)

KIEMELT TEVÉKENYSÉGEK:

-Platform menedzsment

-Platform szolgáltatásnyújtás

-Platform promóció

KIEMELT PARTNEREK:

Platformfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységek

KIEMELT ERŐFORRÁSOK:

Platform által használt digitális tér

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK:
Szolgáltatói oldalról: főváros, valamint a 

megyei jogú városok, mint kiemelt ügyfelek

ÜGYFÉL CSOPORT:
-Felhasználói oldalról: átlagos 

jövedelemszinttel rendelkező (átlag) polgárok 

-Szolgáltatói oldalról: államigazgatás (járási 

hivatalok), valamint önkormányzati igazgatás 

(helyi önkormányzatok)

CSATORNÁK:
-Online turisztikai promóciók

-Szabadtéri kulturális rendezvények

KILENC TERÜLET – NÉGY KATEGÓRIA MEGVALÓSÍTÁSI TERV EGY OLDALBAN

Forrás: http://observatoritercersector.org/transparencia/wp-content/uploads/2015/05/BlocsCanvas.png alapján saját szerkesztés



Kutatócsoportunk 2018 óta dolgozik egy

pulzoximéter alapú telemedicina rendszer

fejlesztésén.

A COVID-19 járvány okozta kihívások miatt

elindított új fejlesztésünk, a SFTY4ALL (safety-for-

all) néven jött létre.

Célja, hogy egy orvosi pulzoximéterből zárt

rendszerben továbbított vér-oxigén telítettség,

szívfrekvencia és pulzushullám adatok kerüljenek

be egy központi kiértékelő felületre, ahol a

felügyeletet ellátó személy tájékozódhat a

monitorozott populáció mérési eredményeiről és ha

eltérés van, akkor könnyen azonosítsa további

ellátásra a gyanús személyt. A digitális naplózásnak

köszönhetően nem lehet utólag pótolni kimaradó

mérést – minőségbiztosítás.

A testhőmérséklet, mint 4. paraméter manuális

betáplálása után az elemző algoritmus, eltérés

esetén jelez, mely jelzést követően az adott

intézmény által meghatározott protokoll indítható.

A Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina

Intézetében, az Országos Korányi Pulmonológia

Intézetben továbbá a londoni St. George’s

University Hospital-ban folynak kutatásaink.

Számos publikáció és nemzetközi ajánlás (pl.

NHS,UK) javasolja a pulzoximetriát, mint

monitorizálási módszert [1], mivel a SARS-CoV2

fertőzésben leírt, egyéb tünetektől mentes, ún.

„csendes hipoxia” [2], továbbá az

immunválaszhoz természetesen kapcsolódó

szívfrekvencia emelkedés megfelelő indikátora

lehet. Kutatócsoportunk a pulzushullámból

származtatott szív-érrendszeri paraméterek

segítségével további, feltehetően bradykinin

mediált elváltozásokat is azonosított már.[3]

A rendszernek két tervezett alkalmazási területe

van:

1. Idősotthonok – a magas halálozási rizikójú

idősek vitális paramétereinek rendszeres

vizsgálata segítségével nagyobb eséllyel

detektálható az akut ellátásra szoruló páciens

2. Munkahelyek – a táv-hőmérőzésen túl

további élettani adatok segítségével

azonosíthatóak az egészségestől eltérő

értékekkel rendelkező munkavállalók a

menedzsment számára.

A projekt státusza: 1.0 verzió elkészült, pilot

helyszíneken elégedetten tesztelik 2020. 09. óta

SFTY4ALL – telemedicina az idősek és a 
munkavállalók szolgálatában 

Dr. Kulin Dániel
Transzlációs Medicina Intézet, Semmelweis 

Egyetem / E-Med4All Europe Kft.

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

[1] What is the efficacy and safety of rapid exercise tests for exertional desaturation in covid-19? CEBM n.d. https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-efficacy-and-safety-of-rapid-exercise-tests-for-exertional-desaturation-in-covid-19/ (accessed 
October 19, 2020). [2] Pulse oximetry to detect early deterioration of patients with COVID-19 in primary and community care settings 11 June 2020, Version 1 – NHS, https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-
content/uploads/sites/52/2020/06/C0445-remote-monitoring-in-primary-care-revised.pdf [3] - Garvin MR, Alvarez C, Miller JI, Prates ET, Walker AM, Amos BK, et al. A mechanistic model and therapeutic interventions for covid-19 involving a ras-
mediated bradykinin storm. Elife 2020;9:1–16. https://doi.org/10.7554/eLife.59177. 



Az Egészségügyi Világszervezet 2020. márciusában

pandémiának nyilvánította az új típusú koronavírust. A

kialakult helyzet miatti szociális távolságtartás nagy lökést

adott az eHealth technológia szélesebb körű megismeréséhez

és felhasználásához, további fejlesztési irányok

meghatározásához. Ezen innovációk által olyan egészségügyi

szolgáltatások érhetők el, melyek eltérő társadalmi szinteken

fejthetik ki hatásukat az egészségfejlesztés és az egészségügyi

ellátás hatékonyabb működésre érdekében. Az egyén szintjén

az öngondoskodás, egészséges életmód kialakítás történik. A

következő szintben már az egészségügyi szakemberek is aktív

bevonásra kerülnek a páciens egészségi állapotának

megfelelően. Az állam szintje pedig a különböző szervezetek,

önkormányzatok, alapítványok által nyújtott és promótált

technológia nyújtotta népegészségügyi intézkedések

bevezetése részeként jelenik meg. Előtérbe kerültek az online orvosi konzultációk,

gyógytorna ellátás, melyeket jelenleg elsősorban

magán szolgáltatók nyújtanak. Az egyszerű, online

videókapcsolaton keresztüli gyógytorna során

azonban a mozgásterjedelem nem határozható meg

precízen és sok esetben nem válnak láthatóvá az

apróbb pontatlanságok sem. Erre nyújthat megoldást

egy, általunk továbbfejlesztett, szabad forráskódú

testhelyzet felismerő szoftver. Mely fejlesztés alapját

a jelenlegi egészségügyi helyzet és a COVID-19

adja; a körülményt és az értéket a bárki számára

online elérhető és hatékony ellátás képviseli; a

felhasználó központú tervezés után jelenleg a

prototípus létrehozása lépésnél járunk.

A szoftver egy olyan réteggel lett kiegészítve, mely

képes az ízületi kulcspontok felismerése után a

mozdulat során elért ízületi szöghelyzetek valós idejű

grafikus és numerikus kijelzésére. Ennek segítségével

teljesebb képet kaphat a gyógytornász a páciens

mozgásterjedelméről és állapotáról. A teveink szerint

a hatékonyságot növeli majd a videókészítés

lehetősége, mely longitudinális rehabilitációs

folyamat-elemzést tehet lehetővé.

A tesztelés és az összegző értékelés a kutatásunk

következő lépései. Végső célunk pedig, hogy a

fejlesztéssel segítsük az online/otthoni mozgásszervi

rehabilitációt a jövőben.

Testhelyzet felismerő szoftver továbbfejlesztése a hatékonyabb online 
mozgásszervi rehabilitáció megvalósulása érdekében

Zsarnóczky-Dulházi Fanni, dr. Kopper Bence
Testnevelési Egyetem, Sporttudományok Doktori Iskola

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

1/a kép. Az eredeti szoftver által meghatározott ízületi 

kulcspontok és azokat összekötő egyenesek.

2/a kép. Az általunk továbbfejlesztett szoftver 

meghatározza a térdízületben történő elmozdulás mértékét.



A kultúraközvetítés és a kulturális kommunikáció megújítására való törekvés a külföldi nemzeti 
intézményrendszerben a COVID-19 vírus idején

Hervé-Lóránth Ervin
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

A kommunikáció
fogalma

Kulturális kommunikáció

kultúra - művészet

Magánszféra (üzleti/gazdasági érdekű)
• szerteágazó
• aktív
• gyors reakció
• megújuló
• szakmailag specifikus
• minőségi
• demokratikus/érdekszféra

Intézményes
• korlátozott
• passzív
• lassú reakció
• folyamatos átmenetű/lassú
• összevont
• kétes eredmények
• hierarchikus/befolyásolt

Elméleti (tudományok, nyelv)

Gyakorlati (produkciók, kiállítások)

• tradicionális/hagyományos

• modern/digitális, közösségi

befogadó nemzetnek
(prezentáció, bemutató, tájékoztató)
fenntartó
(diaszpóra)

Kultúraközvetítés

Direkt

• irányított
• nemzeti propaganda
• nemzeti kultúra
• nemzeti ünnepek 
• évadok
• kiállítások

Indirekt

• diaszpóra
• imidzs
• feedback

Globális kihívás-lokális válaszok/A koronavírus gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai/Hervé: 
Kulturális-művészeti struktúrák paradigmaváltásai a koronavírus idején

Változtatás:
• Nagyobb, holisztikusabb áttekintésű legyen a

kulturális/művészeti műfaj bemutatása az
intézményes rendszerben

• Figyelembe kell venniük a magánszféra működési
mechanizmusait/irányait/megjelenési
formáit/gazdasági struktúráit

• Digitális felületek és közösségi médiák professzionális
használata

• Szakmai biztonság és hozzáértés



A sportági kultúrában a járványnak destruktív következményei vannak. 

A szakszövetség stratégiája, intézkedései bizonyos szinten

kényszermegoldásokat is mutatnak a versenyzési egyensúly érdekében

(Addessa, 2011). Márciusában felfüggesztették a versenyrendszereket.

Az elmaradt nézői jelenlétnek is romboló a hatása (Levine, 2009). A

halasztott nyári nemzetközi versenyek is csökkentik a versenyképességet

(Longley, 2011). Megváltozott a hazai pálya előnye (Pojskic,

Separovic,2011).

Anyag és módszer 

Magyar felnőtt és utánpótlás 

klubokat kérdeztünk meg. 

Megvizsgáltuk a szövetség 

nyilvántartás statisztikáit, 

intézkedéseit, a 

versenykiírásokat, a 

szabályzatokat.

Cél

Milyen konkrét hatásokkal kell 

szembenéznie a kluboknak? 

Valóban sportági vészhelyzet van? 

Hipotézisünk szerint a sportkultúra 

rendszerét minden irányból 

visszahúzó hatások érik.
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A COVID-19 humánjárvány magyarországi megjelenését

követően a bv. szervezet a vírus bv. szervekbe történő bejutásának

kockázatát és az azzal járó súlyos következmények veszélyét az

országos védekezési időszak kezdetén felismerte, a megelőzéssel

összefüggő intézkedések bevezetését – egyben a személyi

állomány, valamint a fogvatartottak életének és egészségének

megóvását – priorált feladatként kezeli. A Büntetés-végrehajtás

Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BVOP) létrehozott

Operatív Törzs (a továbbiakban: Törzs) folyamatosan figyelemmel

kíséri, ezáltal azonnali intézkedéseket hoz a Kormány által kiadott

rendeletekben meghatározottak, valamint a járványügyi készültség

során a belügyminiszter vezetésével működő Operatív Törzs

Ügyeleti Központja által elrendelt feladatok maradéktalan

végrehajtására. A védekezésre történő felkészülés időszakában –

monitorozva a nemzetközi gyakorlatokat, valamint a betegséggel

összefüggő tendenciákat – folyamatosan megelőző intézkedések

kerültek bevezetésre, annak érdekében, hogy a vírus-fertőzés

veszélye a személyi állomány és a fogvatartottak körében

minimális szinten maradjon.

Bevezetés

Fogvatartottak tájékoztatása

A fogvatartottak és a hozzátartozók tájékoztatása a járvány

magyarországi megjelenésétől kezdve folyamatos. Faliújságokon

elhelyezett szórólapokon, ismeretterjesztő anyagokon, zárt láncú

televízió-hálózaton, börtönrádión, reintegrációs tiszti

foglalkozásokon keresztül jutnak a fogvatartottak a legfrissebb,

aktuális információk birtokába. A folyamatos információáramlás

biztosítása érdekében a tartós elhelyezésére szolgáló valamennyi

lakózárka televízió-készülékkel került ellátásra. A kapcsolattartók

folyamatos tájékoztatása a bv. szervezet központi és a bv.

intézetek helyi weboldalain, valamint a „Call Center”

szolgáltatáson keresztül, ahol a fogvatartottak hozzátartozói

naprakész tájékoztatást kaphatnak a kapcsolattartást érintő

aktuális módosításokról, lehetőségekről.

A fogvatartottak kapcsolattartása
Az első hullám időszakától kezdődően a személyes kontakttal járó kapcsolattartási formák

felfüggesztésre kerültek (látogató fogadás intézeten belül és kívül, eltávozás, kimaradás, stb.),

ugyanis minden fogvatartotti populáció részére új kapcsolattartási formaként került

bevezetésre a Skype használatának lehetősége. Így a fogvatartottaknak lehetőségük nyílt

egyszerre több családtagot, rokont látni az online felületen egy időben. A tavasz óta eltelt

időszak tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a fogvatartottak használják és örömmel

fogadták a nóvumnak számító kapcsolattartási formát.

Távtárgyalás, távmeghallgatás
A Legfőbb Ügyészséggel, bíróságokkal, valamint a rendőri szervekkel létrejött együttműködésnek

köszönhetően, rövid úton kialakításra került a védők és az ügyészség részére is a Skype

alkalmazásának lehetősége a személyes meghallgatások és a távtárgyalásokra történő becsatlakozás

esetére is. A személyes megjelenést nem igénylő tárgyalásokat a bíróságok, a nyomozati

cselekményeket a rendőrség munkatársai a távmeghallgató rendszer alkalmazásával vették igénybe,

az Országos Bírósági Hivatallal és az illetékes bíróságokkal együttműködésben pedig valamennyi

érintett bv. intézetben kialakításra kerültek helyszíni tárgyalások megtartására alkalmas helyiségek is.

A fentiek mellett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala folyamatos tájékoztatása is biztosítva van.

Központi adatbázis létrehozása
A gyors és hatékony adatszolgáltatás megvalósulása

érdekében a BvOP által használt applikáció, - az úgynevezett

Navigator felület bővítésre került egy „Covid-19

adatszolgáltatás” modullal, ezzel megkönnyítve a bv. szervek

és a Törzs adatkezelését is. A szoftverfejlesztés – a

koronavírustól függetlenül – úgy került kialakításra, hogy az

a jövőben más feladatok végrehajtására is alkalmazható

legyen.

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

A pandémia okozta digitalizáció hatása a büntetés-
végrehajtásban

Dr. Bogotyán Róbert





A közösségi média szerepe a COVID-19 járvány alatt 
Ináncsi Mátyás

Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Pandémiás kihívások – digitális válaszok
online tudományos-szakmai konferencia

Bevezető
A COVID-19 járvány egyik mellékhatása a magas szinten
jelentkező „infodémiás” állapot. Bőséges
információmennyiség jelenik meg, amelyekből nem mind
megbízható, valamint az emberek számára nehézséget
jelent hiteles információhoz jutni.
Magyarországon és más országokban, a közösségi
médiaplatformokon egyaránt megjelentek és felerősödtek a
maszk és koronavírus „tagadó” csoportok (pl.: itthon:
Normális élethez ragaszkodók csoportja). A csoportokban
terjednek és kiemelkednek a forrás nélküli álhírek, amelyek
gyorsan nagy mennyiségű embertömeghez jutnak el [2].

Ezek a „hírek” gyakran bármiféle valóságtartalom nélkül
jutnak el a felhasználókhoz. Ezekkel az oldalakkal szemben a
letiltás nem egy működőképes megoldás, mivel a közösségi
média szabadságából eredően könnyű új oldalt generálni
hasonló néven. Ezért az ilyen oldalakkal szembeni fellépés
nehézkes. A poszter elkészülte alatt is törölték az oldalt
(normális élet), majd másnap, már más néven létrejött.

Bizalom a közösségi médiában
A közösségi médiaplatformokon jellemző, hogy
gondolatokat, tartalmakat osztanak meg a felhasználók
bármiféle forrás megjelölés nélkül. Általában ez poszt, vagy
karikatúra (meme) jelleggel történik. További problémát
okoz a jelen levő influencerek szerepe is. Az álhírekkel, és a
dezinformációkkal szembeni fellépésre a letiltás/törlés csak
pillanatnyi megoldás. Arra akarok választ találni kutatásom
során, hogyan tájékozódnak a felhasználók, és az
információkat hogyan ellenőrzik.

H1: Elsődleges információforrás a közösségi média

A felhasználók ~40%-a elsődlegesen külső állami
weboldalról, ~42% pedig valamilyen közösségi média
alapon tájékozódik. Maga a közösségi média szerepe a
vizsgált esetekben jelentős volt. Viszont a redditet,
felhasználók kis része jelölte meg, pedig ott megszokott a
forrásmegjelölés.

H2: A felhasználók a megjelent híreket nem
kormányzati oldalon ellenőrzik
A felmerülő hírekkel kapcsolatban kiemelten fontos tudni,
hogy ezeknek a valóságtartalmát milyen módon ellenőrzik a
felhasználók. Meglepetés volt, hogy a felhasználók nagy
része attól függetlenül, hogy a kormányzati oldalt jelölte
meg tájékoztatási javaslatként, nem onnan informálódik. A
többség (51%) egy egyszerű Google kereséssel ellenőrzi az
információ valóságtartalmát. Kormányzati forrást csak 33%
használ elsődlegesként, ami jelentősen szembe megy a
javaslatával. Az is kiderült, hogy az influencereket nem
tartják jelentősnek.

[1] WHO 13. számú jelentése https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.
pdf?sfvrsn=195f4010_6 letöltve: 2020.10.20.
[2] Normális Élethez Ragaszkodók csoportja www.facebook.com/NormalisElet/ (A poszter készítésének
idejében a ‘Normális élethez ragaszkodók csoportja’ 70 825 követővel rendelkezett)
[3] 1. számú ábra forrása – Dr. Gödény: Lebuktattuk a hazug médiát!
https://doktorgodeny.hu/lebuktattuk-a-hazug-mediat-122400 letöltve: 2020.10.20.
[4] Covid-19 járványról történő tájékozódás – Forrás: Saját kutatás, ábra IBM-SPSS statistics
[5] Kereszttábla elemzés – Forrás: Saját kutatás, ábra IBM-SPSS statistics
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